
8. trinn                                     Uke 46-47                                  2018/2019 
Ordenselever:  
 

Info: Elevene har fri mandag 19.11 og tirsdag 20.11. Utviklingssamtalene er i gang. 

 
Fag Dette skal vi gjøre Lekse 

 
Norsk 
 
 

Vi skal i uke 46 avslutte vårt 
tverrfaglige prosjekt, og legge 
frem våre presentasjoner muntlig.  
Så starter vi å arbeide med 
rettskrivningsregler. 

Uke 46: 
Mandag: muntlig presentasjon 
Fredag: Ha gjort ferdig oppgavene med og/å og 
da/når som er gitt ut på eget ark.  
Uke 47:  
Vi arbeider med tentamensrelevante oppgaver 
og avtaler lekser muntlig denne uken.  

 
Matematikk 
 

Vi jobber videre med brøk. Denne 
nettsiden anbefales hjemme til de 
som vil ha litt ekstra øving: 
https://www.matematikk.org/trinn8-
10/brokreser/ 

 

Lekse til fredag uke 47: 7-13 s.79 og 80. Prøv 

deg selv.  

 
Engelsk 
 
 

We will continue with chapter 3 
and work with the text about a 
sight in London. 

Uke 46 

Group a 

Til mandag: Learn the vocabulary on quizlet and 

continue with your text. 

Til fredag:  Workbook, page 60, exercise 10 and 

page 61 exercises 11, 12, 13 

Group b 

Til mandag: Learn the vocabulary on quizlet and 

continue with your text 

Til onsdag: Workbook, page 60, exercise 10 and 

page 61 exercises 11, 12, 13 

Uke 47 

Group a 

Til mandag:   

Til fredag:  Revise your text on a sight in London 

according to what we discussed in class 

Til mandag (uke 48): Read the text on pages 60 – 64 

in the textbook. Remember to write down the 

words you don’t know 

 

Group b  

Til mandag:  

https://www.matematikk.org/trinn8-10/brokreser/
https://www.matematikk.org/trinn8-10/brokreser/


 

 

Til onsdag:  Revise your text on a sight in London 

according to what we discussed in class 

Til mandag (uke 48): Read the text on pages 60 – 64 

in the textbook. Remember to write down the 

words you don’t know 

 

 
Engelsk  
extra 
 
 

  

 
Naturfag 
 

Vi fortsetter med kapittel 2. I 
tillegg skal vi evaluere 
rapportskrivingen og hva vi 
kan ta med oss videre.  

Lekse i løpet av uke 46: 15 min på 
Quizlet og øv på begrepene fra kapittel 
2. 
Lekse i løpet av uke 47: 15 min på 
Quizlet og øv på begrepene fra kapittel 
2. Det vil bli en begrepsprøve fredag 
23.11 

 
Samfunnsfag 
 
 

Tverrfaglig prosjekt avsluttes, 

vi jobber videre med kap 1 – 

4 i Underveis Historie. 

Det blir prøve fra kapittel 1 til 4 s. 11 til 
77 fredag uke 47. Lekse disse to ukene 
er å forberede dere til denne. 

 
KRLE 
 
 

Vi avslutter det tverrfaglige 
prosjektet, og starter med kapittel 
2 “Religioner og livssyn i dag”.  

Uke 46: oppgave 1 –6 s. 28. Leksen er til den 
siste KRLE timen du har i uka, dette er ulikt for 
A og B klassen.  
Uke 47: oppgave 1-5 s. 34. Til den siste KLRE-
timen du har i uka.  

 
Tilvalgsfag 
Engelsk 
 
 

We will continue watching the 
movie “The Addams family” and 
start to write the film review.  

Til tirsdag (uke 46): Start writing the film reviewe.  
Til tirsdag (uke 47): You have to upload your film 
review on skooler until23:55  

 
Tilvalgsfag 
Tysk 

Vi evaluerer leksjon 2, gjør 
skriftlige og muntlige 
arbeidsoppgaver og øver på å 
bruke ordbok. 

Til tirsdag uke 46: 
Gjør ferdig «Test deg selv»-arket og 
egenevalueringa etter Lektion 2 (Ich kann-
Kontrolliste) 

 
Kroppsøving 
 

Temaet er fortsatt ballidrett og 
lagsport med fokus på fair-play. Vi 
skal spille volleyball og innebandy.  

Uke 46: 8A har innegym på onsdag. 
Uke 47: 8B har innegym på onsdag.  


